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BIHARI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. INTEGRÁLT 

POLITIKÁJA 

 

A Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tevékenységeinek fő célja a 

magas színvonalú szolgáltatásnyújtás, „termék” előállítás valamint a hatékony, 

gazdaságos és versenyképes működés, mind az érdekelt, érintett felek, mind a 

tulajdonosok folyamatosan növekvő elégedettsége mellett. 

A Társaság tulajdonosai és munkatársai, tevékenységeik során szakmailag magas 

szinten, körültekintően, lelkiismeretesen, a vonatkozó előírásoknak és szakmai 

irányelveknek mindenben megfelelően, a legjobb tudásuk szerint járnak el. 

Céljainkhoz tartozik a szolgáltatásunk, gyors, pontos, etikus és rugalmas teljesítése, a 

„legtisztább megoldás” keresése, megvalósítása és az erről való meggyőződés.  

 

Az integrált politikában foglaltak megvalósítása érdekében vállaljuk, hogy: 
 

• megfelelünk a vonatkozó környezetvédelmi követelményeknek, jogszabályi és 

egyéb hatósági előírásoknak, elvárásoknak, a belső szabályok és az egyéb 

vállalt kötelezettségeink betartásával és teljesítésével összhangban; 

• a szolgáltatásainkat megrendelők, igénybevevők, az érintett felek 

megelégedettségének és a kedvező külső megítélésének folyamatos javítását, 

véleményük velünk kapcsolatos, minél mélyebb megismerését; 

• a környezet tudatosság fontosságának növelését a lakossági és a gazdasági 

szféra területén is, a saját példamutatásunkon keresztül is; 

• tevékenységünk mind szélesebb körben történő megismertetését, a kor 

követelményének megfelelő, szakszerű hulladékgazdálkodás egyre 

elterjedtebb alkalmazását; 

• minden munkatársunk részére a megfelelő szintű és rendszeres, hatékony 

szakmai képzését biztosítjuk, valamint ösztönözzük és támogatjuk az 

önképzésüket; 
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• a tevékenységünk során használt technológiák és technikai eszközök 

lehetőség szerinti fejlesztését, ehhez erőforrások felkutatását; 

• hatékonyságunk érdekében évről-évre fejlesztjük és optimalizáljuk 

folyamatainkat, vállalatirányítási rendszerünket; 

• a Társaságunk éves céljaiban, programjaiban megfogalmazottakat az 

érintettekkel megismertetjük, elfogadtatjuk és teljesítjük; 

• a Társaság környezet tudatos versenyképességének, jó hírnevének, 

stabilitásának, hatékony működésének folyamatos erősítését. 

 

 
A Társaságunk - Küldetésében, Cégfilozófiájában, a mindenkor aktuális Jövőképében, 

Szolgáltatási nyilatkozatában, megfogalmazottak megvalósítása érdekében, a Bihari 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az MSZ EN ISO 9001:2009 sz. és az MSZ EN ISO 

14001:2005 sz. szabványok követelményeit kielégítő Integrált Irányítási Rendszert 

működtet és azt folyamatosan fejleszti, független akkreditált féllel tanúsítottan. 

A Társaságunk vezetősége, munkatársai vállalják, hogy tevékenységüket az Integrált 

Politika irányelvei szerint végzik - és ezt elvárja minden érintett közreműködő féltől 

is, akikkel az ebben megfogalmazottakat folyamatosam igyekszik megismertetni. 

 

 

 

…………………………………… 
Simon Péter 
ügyvezető 

Berettyóújfalu, 2014.01.06. 
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